
 Nieuwsbrief, december 2021

De vereniging Plaatselijke 
Belangen Mussel (PBM) behartigt
de belangen van alle inwoners 
van Mussel. Het bestuur overlegt 
hiervoor met de gemeentelijke 
en de provinciale overheid en 
met organisaties als Stichting 
Welstad en Buurtbus.
Zo’n 80% van de inwoners van 
Mussel is lid van de vereniging. 
Het lidmaatschap bedraagt 
(2021) € 7,- per jaar. 

De nieuwsbrief wordt samen-
gesteld door het bestuur van 
PBM. Inwoners van Mussel 
krijgen de nieuwsbrief in de 
brievenbus. 
Op www.musselonline.nl kunt u 
de laatste nieuwsbrieven 
teruglezen. 

Wilt u de nieuwsbrief in uw 
mailbox ontvangen? Schrijf u dan
in voor de digitale nieuwsbrief. 
Wie zich inschrijft via  
https://www.musselonline.nl/nie
uwsbrief     maakt kans op een 
leuke prijs. 
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Prijsuitreiking elektronische nieuwsbrief 
Naast de ‘gewone’, papieren
nieuwsbrief, geeft onze vereniging
haar nieuwsbrief ook elektronisch
uit. Om dat te promoten, wordt
onder de nieuwe inschrijvers een
aantal prijzen verloot. 
Op zaterdag 27 november vond bij
de blokhut aan het Lindenmeer de
prijsuitreiking plaats. De eerste prijs,
een HOM-kadobon van twintig euro,
is gewonnen door Tineke Overbosch, de derde prijs, ook een HOM-
kadobon, maar dan van tien euro, was voor Marjolein Moorlag. De winnaar
van de tweede prijs, Rosina Strockmeijer, kon helaas niet aanwezig zijn. De 
prijs wordt binnenkort bij haar afgeleverd.

Wil je ook kans maken op een kadobon? Schrijf je dan in voor onze 
nieuwsbrief. Vanaf de volgende uitgave krijg je de nieuwsbrief in je mailbox
en je doet automatisch mee aan de verloting.

Vernieuwing speeltuin Molenstraat

Dankzij hulp van en sponsoring door buurtbewoners, de firma Boerplay, de
gemeente Stadskanaal en Johan Schuitema kreeg de speeltuin aan de 
Molenstraat een update. De speeltuin is uitgebreid met een wip, een 
duikeltrio en een zogenaamd balanceerkoord. 

https://www.musselonline.nl/nieuwsbrief
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Dorpsagenda

29-01-2022
AED herhalingscursus
De cursus start om 09:30. De 
kosten zijn €17,50

12-03-2022
NL-doet 

De meest actuele agenda staat
op www.musselonline.nl en 
op facebook.com/
plaatselijkebelangenmussel

Heeft u een idee voor de 
nieuwsbrief? Neem dan 
contact op met Manon Drenth
via info@pbmussel.nl. 

Bruisend Mussel 
In de herfstvakantie organiseerde Bruisend Mussel een kinderbingo voor 
basisschoolleerlingen. Het was een geslaagde middag met leuke prijzen! 
Eind oktober was de aftrap van het eerste themafeest: de Vaute Party! Het
was een gezellige drukte met leuke vaute oufits! We hopen dat er 
snel weer een themafeestje georganiseerd kan worden. 
Heb je leuke ideeën? Geef ze door via  bruisend@pbmussel.nl. Hou 
ook de facebookpagina van Bruisend Mussel in de gaten voor nog 
meer leuke activiteiten!

NL- doet 
Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds deze grote 
vrijwilligersactie. Hou zaterdag 12 maart dus vrij in je agenda want 
samen kunnen we als Musselkers het verschil maken. 

Zwerfvuilactie 7 december
De zwerfvuilactie van vorig jaar was 
een groot succes, daarom zijn 140 
kinderen van basisschool Op de 
Zandtange ook dit jaar, op dinsdag 7 
december, weer het dorp in gegaan  
om zwerfafval te verzamelen. De 
actie was weer een groot succes! Als 
dank voor de inzet van de kinderen is 
op het schoolplein een nieuwe 
prullenbak geplaatst in de vorm van 
een beer. 

Kerstboom
Heeft u hem al gezien?
Zaterdag 11 december heeft
Plaatselijke Belangen een
kerstboom geplaatst in
Mussel. De kerstboom is
geschonken door de familie
Toonen, waarvoor hartelijk
dank! 

Plaatselijke Belangen Mussel
wenst u prettige kerstdagen en

een gelukkig nieuwjaar!

Het was een hele klus, maar hij staat!
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